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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ Л-461 

от 09.03.2016 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

на закрито заседание, проведено на 09.03.2016 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-51 от 

12.02.2016 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-85 от 04.12.2015 г. на „ЕСКО СЪРВИСИС“ 

ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени 

права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, и събраните 

данни от проведеното на 26.02.2016 г. открито заседание по преписката, установи следното: 

 

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за енергийно и 

водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-85 от 04.12.2015 г. на „ЕСКО 

СЪРВИСИС“ ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с 

включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, на основание 

чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) във връзка с чл. 2, т. 1 и чл. 9, ал. 1, т. 10 и 

ал. 5 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).  

Със Заповед № З-Е-256 от 17.12.2015 г. на председателя на Комисията е сформирана 

работна група със задача да проучи обстоятелствата в заявлението и приложенията към него за 

установяване на основателността на искането. 

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са отразени в 

доклад с вх. № Е-Дк-51 от 12.02.2016 г., който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 36 от 

23.02.2016 г., т. 3. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, на 26.02.2016 г. е 

проведено открито заседание, на което e присъствал представител на заявителя. Същият не е 

направил възражения по фактите, обстоятелствата и изводите, отразени в приетия доклад.   

След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията приема за 

установено следното: 

Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. № 20151130093533 от 

30.11.2015 г. на Агенцията по вписванията, правно-организационната форма на „ЕСКО 

СЪРВИСИС“ ООД е дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 203800031, със седалище и 

адрес на управление: гр. София 1618, бул. „България“ № 102, ет. 5. 

„ЕСКО СЪРВИСИС“ ООД има следния предмет на дейност: 

Производство и търговия с електрическа енергия и природен газ, услуги по пренос на 

електрическа енергия и природен газ след получаване на разрешение/лицензи по установения 

законов ред; придобиване, проектиране, строеж, експлоатиране, поддръжка и продажба на 

енергопроизводителни и енергоразпределителни съоръжения; предоставяне на енергийни услуги; 

предоставяне на ЕСКО (ESCO) услуги; предоставяне на услуги по консултиране в областта на 

енергетиката, околната среда, технически и икономически въпроси, свързани със съоръжения от 

този вид, както и всяка друга дейност, незабранена от закона. Когато за отделна дейност се 

изисква разрешение на държавен или общински орган, тя може да се извършва след получаване 

на такова разрешение. 
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Дружеството се представлява заедно от управителите Кирил Витанов Витанов и Олга 

Любенова Йоцева.  

Размерът на капитала на дружеството е 1000 (хиляда) лева. Съдружници в „ЕСКО 

СЪРВИСИС“ ООД са „Фармвил“ ЕАД, ЕИК 202834251, с дял от капитала в размер на 600 лв. и 

Олга Любенова Йоцева с дял от капитала в размер на 400 лв.  

От посочените по-горе данни се установи, че „ЕСКО СЪРВИСИС“ ООД  отговаря на 

условията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1, предл. първо от НЛДЕ, тъй като е лице, 

регистрирано по Търговския закон.  

Видно от приложеното към заявлението удостоверение за регистрация от 16.12.2015 г. на 

Националната агенция за приходите, дружеството е регистрирано по ЗДДС лице с 

идентификационен № по ДДС: BG203800031. 

От представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, буква „а“ и „б“ от НЛДЕ декларации от 

управителите на дружеството се установява, че същите не са лишавани от правото да упражняват 

търговска дейност и не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против 

собствеността или против стопанството. 

Представени са и декларации от заявителя по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в“, б. „г“ и б. „д“ от 

НЛДЕ, с които се установява, че дружеството не е в производство по несъстоятелност, не е 

обявено в несъстоятелност, не е в ликвидация, не му е отнемана лицензия за същата дейност, за 

която кандидатства, както и не е подавало заявление за издаване на лицензия за търговия с 

електрическа енергия и съответно няма издаден отказ.   

Предвид изложените по-горе факти и направен анализ се стига до извода, че издаването на 

исканата в заявлението лицензия няма да е в противоречие с разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 

и 3 от ЗЕ. 

Вещни права. 

Изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЕ за наличие на вещни права на заявителя 

върху енергийния обект, както и доказателства, че същият отговаря на нормативните изисквания 

за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда, са неприложими в настоящата 

хипотеза, тъй като при осъществяването на дейността „търговия с електрическа енергия“ и 

„координатор на стандартна балансираща група“ липсва енергиен обект. 

Срокът на лицензията, за който кандидатства заявителят, е 10 (десет) години. Посоченият 

срок е обоснован с оглед необходимостта от оптимален срок за развитие на регионалния 

енергиен пазар и възможността за придобиване на опит в работата на либерализирания пазар на 

електрическа енергия, което да даде възможност за анализ и реални резултати за оценка на 

средата с цел удължаване на лицензията. 

Предлаганият срок е съобразен с практиката на Комисията да издава лицензии за търговия 

с електрическа енергия за срок не по-дълъг от 10 (десет) години.  

С оглед изложеното се налага изводът, че искането на „ЕСКО СЪРВИСИС“ ООД да бъде 

издадена лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, съдържаща права и 

задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, е допустимо. 

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на дейността 

„търговия с електрическа енергия“, допълнена с права и задължения на „координатор на 

стандартна балансираща група“. 

За осъществяването на дейността „търговия с електрическа енергия“, включваща  права и 

задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, „ЕСКО СЪРВИСИС“ ООД ще 

използва помещение, представляващо офис № 55, находящ се в гр. София, Област София, 

Община Столична, район „Витоша“, бул. „България“ № 102, ет. 6, по силата на сключен с „Бриск 

Кънсалтинг Енд Сървисис“ АД договор за наем на недвижим имот от 01.12.2015 г.  

В бизнес плана си „ЕСКО СЪРВИСИС“ ООД е представило данни за материални ресурси, 

изградена информационна и телекомуникационна структура и софтуер за извършване на 
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дейността по лицензията. Техническите средства, чрез които е реализирана ИТ 

инфраструктурата, са следните: 

 Сървър за база данни и електронна поща; 

 Работни станции – 3 броя; 

 Бизнес телефони – 2 броя. 

Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от НЛДЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия 

(ПТЕЕ), средствата за обмен на информация за целите на работа на пазара, осигурявани от 

търговските участници, се одобряват от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД). 

С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-7329/1 от 14.12.2015 г. ЕСО ЕАД е констатирало, че „ЕСКО 

СЪРВИСИС“ ООД е изпълнило изискванията за комуникационно и компютърно оборудване за 

електронен обмен на данни. Декларираните от дружеството технически средства 

(информационна мрежа, програмно осигуряване и комуникационна инфраструктура), 

необходими за сключване на сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени 

(съгласно чл. 100, ал. 1 от ЗЕ), отговарят на условията, определени в ПТЕЕ.  

От изложените данни и доказателства се установява, че „ЕСКО СЪРВИСИС“ ООД 

отговаря на изискванията за наличие на техническа и материална осигуреност за сключване на 

сделки с електрическа енергия в съответствие с чл. 11, ал. 6, т. 2 от НЛДЕ. 

Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността „търговия с 

електрическа енергия“, допълнена с права и задължения на „координатор на стандартна 

балансираща група“.  

Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, лицензия се издава на лице, регистрирано по Търговския 

закон, което притежава човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на 

нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията. 

Съгласно чл. 11, ал. 2, т. 8 от НЛДЕ, заявителят следва да представи данни за опита 

относно извършването на подобна дейност, а ако е новоучреден, се представят данни за опита за 

извършване на подобна дейност от съдружниците или акционерите, които имат контрол върху 

новоучреденото дружество. На основание т. 9 от същата разпоредба заявителят следва да 

представи данни за управленската и организационната си структура, за образованието и 

квалификацията на ръководния персонал и данни за числеността и квалификацията на персонала, 

зает в упражняване на дейността, подлежаща на лицензиране. В тази връзка, освен 

гореизброените данни, заявителят следва на основание чл. 11, ал. 6, т. 3 от НЛДЕ да представи и 

доказателства за наличието на персонал и неговата квалификация за извършване на дейността и 

за познаване на пазара на електрическа енергия. 

Дружеството се управлява и представлява от управителите Олга Любенова Йоцева и 

Кирил Витанов Витанов, избрани с решение на общото събрание на „ЕСКО СЪРВИСИС“ ООД. 

Управлението на дружеството е възложено с договор за управление. Представени са 

професионални автобиографии на управителите и на двама служители на дружеството. Към 

заявлението е приложено копие от договор за маркетингова услуга № 002 от 23.11.2015 г., 

сключен между „ЕСКО СЪРВИСИС“ ООД и Илко Георгиев Йоцев, както и професионалната 

автобиография на последния. 

Представена е справка от Националната агенция за приходите за назначени двама 

служители на трудово правоотношение в дружеството. На експертно ниво служителите на 

дружеството разполагат с необходимата квалификация и с опит от други компании с такава 

дейност. Представени са копия от дипломи за завършено висше образование на служителите, 

които ще са заети с дейността „търговия с електрическа енергия“. 

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства се 

установи, че „ЕСКО СЪРВИСИС“ ООД отговаря на изискванията за наличие на човешки ресурси 
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и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ с 

права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.  

Относно наличието на финансови възможности на заявителя за извършване на 

лицензионната дейност, както и на финансови гаранции и обезпечения за сключване на сделки за 

търговия с електрическа енергия съгласно Правилата за условията и реда за предоставяне на 

достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата). 

В изпълнение на изискванията на чл. 11, ал. 2, т. 3, т. 4, т. 5 и т. 6 от НЛДЕ, към 

заявлението за издаване на лицензия дружеството е представило бизнес план за периода 2016 г. – 

2020 г. и банково удостоверение от „Алианц Банк България“ АД - Бизнес център „Княгиня Мария 

Луиза“, издадено на 02.12.2015 г., за наличието на специална сметка съгласно чл. 19 ал. 2 от 

Правилата за обезпечаване на задълженията си по сделките с електрическа енергия, наличността 

по която към 01.12.2015 г. е 150 960 лв. Размерът на наличната сума е в съответствие с 

минимално изискуемия размер на обезпечението съгласно чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Правилата, 

видно от прогнозната стойност на оборота от търговия с електрическа енергия на територията на 

Република България за първата година от лицензионната дейност съгласно представения на 

Комисията бизнес план.  

Дружеството очаква основните му приходи да са от продажба на електрическа енергия на 

стопански потребители, присъединени към електроразпределителната мрежа на средно и високо 

напрежение. Средните прогнозни цени, по които „ЕСКО СЪРВИСИС“ ООД ще купува и продава 

електрическа енергия, и количествата на търгуваната електроенергия са базирани на сравнителен 

анализ на данните на Евростат към момента на изготвяне на бизнес плана и са показани в 

следната таблица: 

 

Показател Мярка 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Средна продажна цена лв./MWh 83,00 100,00 120,00 132,00 144,00 

Средна покупна цена лв./MWh 80,00 96,00 115,00 127,00 138,00 

Количества търгувана 

електроенергия 
MWh 35 000 75 000 95 000 110 000 125 000 

 

Дружеството е представило прогнозен финансов отчет за периода 2016 г. – 2020 г., като 

прогнозните приходи, разходи и показатели са представени в таблицата по-долу: 

 

Показатели в хил. лева 
Прогноза 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Приходи 2 905 7 500 11 400 14 520 18 000 

Разходи 2 845 7 305 11 030 14 078 17 360 

в т.ч. от търговия с ел. 

енергия 
2 800 7 200 10 925 13 970 17 250 

Счетоводна печалба 60 195 370 442 640 

Финансов резултат 54 175,5 333 397,80 576 

 

Според представения бизнес план „ЕСКО СЪРВИСИС“ ООД предвижда общите приходи 

да нарастват през всяка година от бизнес плана и от 2 905 хил. лв. за 2016 г. да достигнат до 18 

000 хил. лв. през 2020 г. Също така е прогнозирано да нарастват и общите разходи и от 2 845 хил. 
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лв. през 2016 г. да достигнат до 17 360 хил. лв. през 2020 г., като разходите от търговия с 

електрическа енергия ще нарастват от 2 800 хил. лв. през 2016 г. до 17 250 хил. лв. през 2020 г.  

При изпълнение на заложените параметри в бизнес плана се очаква дружеството всяка 

година да приключва с печалба. През първата година печалбата е в размер 54 хил. лв., като 

достига до 576 хил. лв. през 2020 г. 

При реализиране на настоящия бизнес план за периода 2016 г. – 2020 г. „ЕСКО 

СЪРВИСИС“ ООД ще провежда гъвкава и клиентски ориентирана политика с акцент към 

спазване на действащото законодателство, договорните взаимоотношения и поетапното 

въвеждане на системата за управление на качеството и системата за управление на 

информационната сигурност, в съответствие с европейските стандарти и добри практики. 

Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че ако спази заложените в 

бизнес плана параметри, „ЕСКО СЪРВИСИС“ ООД ще притежава финансови възможности за 

извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, включваща права и задължения на 

„координатор на стандартна балансираща група“. 

Правила за работа с потребители на енергийни услуги. 

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ дружеството е представило проект на „Правила за работа 

с клиенти“. Правилата уреждат реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор 

на подадените жалби, сигнали и предложения, формата на данните за потреблението и 

процедурата, по която доставчиците и потребителите на енергийни услуги получават достъп до 

тях, и са в съответствие с изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ.  

Договор за участие в стандартна балансираща група. 

На основание чл. 12, ал. 1 от НЛДЕ и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 11, т. 9 от ПТЕЕ 

„ЕСКО СЪРВИСИС“ ООД е представило проект на „Договор за продажба на електроенергия и 

балансиране на краен клиент“. След преглед на представения проект на договор се установи, че 

същият има съдържание, съответстващо на изискванията на чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ. Представен е 

също така и проект на общи принципи за разпределяне на небаланси в стандартната балансираща 

група, въз основа на които небалансите се разпределят справедливо и равнопоставено на всеки 

член от групата и в съответствие с ПТЕЕ. 

 

 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5 

и ал. 5 от ЗЕ и чл. 13, ал. 4 от НЛДЕ, 

 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

РЕШИ: 

 

 

1. Издава на „ЕСКО СЪРВИСИС“ ООД, с ЕИК 203800031, със седалище и адрес на 

управление: гр. София 1618, бул. „България“ № 102, ет. 5, лицензия № Л-461-15 от 

09.03.2016 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени 

права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, за срок от 10 

(десет) години, приложение и неразделна част от това решение; 

2. Одобрява на „ЕСКО СЪРВИСИС“ ООД бизнес план за периода 2016 г. – 2020 г., 

приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.; 
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3. Одобрява на „ЕСКО СЪРВИСИС“ ООД правила за работа с потребители на 

енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.  

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София град в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

        ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

         РОСИЦА ТОТКОВА 
 


